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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

DG press HoldinG B.V. ("uitgevende instelling") 

 

Datum:   26 november 2018, 15.00 ‐16.30 uur 

Locatie:   kantoor DG press, Hallseweg 21, Hall 

Aanwezig:  •  4  beleggers  (houders  van  in  totaal  231  obligaties  van  €  1.000,  24,7%  van 

  het totaal uitstaande bedrag aan obligaties vertegenwoordigend) 

•  Remko Koolbergen (DG press HoldinG B.V.) 

•  Alan van Griethuysen (NPEX) 

•  Mark  Olie  (Stichting  Obligatiehoudersbelangen,  voorzitter  van  de 

vergadering) 

 

1.  Opening 

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigheden welkom.  

2.  Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

De heer Olie geeft aan dat er geen binnengekomen stukken zijn. Er zijn evenmin mededelingen van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

3.  Vaststelling notulen van de vergadering van obligatiehouders van 6 september 2017 

De  notulen  van  deze  vergadering worden  zonder wijzigingen  goedgekeurd.  De  definitieve  notulen 

zullen worden gepubliceerd op de NPEX website. 

4. Toelichting Jaarrekening 2017 

De heer Koolbergen licht de jaarrekening over 2017 toe, mede aan de hand van een presentatie (zie 

bijlage). Hij meldt dat de omzet in 2017 zo'n EUR 15,1 miljoen bedroeg. 
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De heer Olie geeft aan dat de verstrekte jaarrekening over 2017 lastig te vergelijken is met die over 

2016.  Zo  kan  hij  o.a.  niet  vinden  hoeveel  de  omzet  en  inkoopwaarde  van  de  omzet  in  2017 

bedroegen. De heer Koolbergen toont vervolgens een andere versie van de jaarrekening die wél deze 

informatie bevat. Hij zegt toe laatstgenoemde versie van de jaarrekening naar NPEX en de Stichting 

te zullen sturen. 

De heer Olie geeft aan dat op pag. 7 van de verstrekte  jaarrekening enkele bedragen verkeerd zijn 

weergegeven. 

De heer Olie leest vervolgens de passage over de continuïteit van de uitgevende instelling op pag. 9 

van de verstrekte jaarrekening voor. 

De  heer  Olie  vraagt  om  een  verklaring  voor  de  sterke  toename  van  de  post  "Afwaardering 

(incourante) voorwaarden" op pag. 18 van de verstrekte jaarrekening. De heer Koolbergen zal daar 

op  terugkomen.  Hetzelfde  geldt  voor  de  post  "Overlopende  activa"  op  pag.  19  van  de  verstrekte 

jaarrekening en de post "Overlopende schulden en overlopende activa" op pag. 21 van de verstrekte 

jaarrekening. 

De  heer  Olie  vraagt  of  de  toename  van  de  post  "Debiteuren"  op  pag.  19  van  de  verstrekte 

jaarrekening het gevolg is van klanten met betalingsproblemen. De heer Koolbergen geeft aan dat de 

stijging voornamelijk het gevolg  is van de ten opzichte van 2016 verdubbelde omzet. Wel geeft hij 

aan dat de uitgevende instelling met een Thallo klant in Rusland een betalingsregeling heeft moeten 

treffen.  Deze  klant  dient  nog  zo'n  EUR  850.000  te  betalen.  De  heer  Koolbergen  schat  de  kans  op 

volledige betaling in op 95%. 

Een  belegger merkt  op  dat  op  pag.  20  van  de  verstrekte  jaarrekening  bij  de  post  "Achtergestelde 

leningen"  bij  "Resterende  looptijd  >  1  jaar"  ten  onrechte  niet  het  bedrag  EUR  1.434.000  staat 

vermeld. 

Een belegger vraagt wat de post "Overige bedrijfskosten" op pag. 23 van de verstrekte jaarrekening 

inhoudt. De heer Koolbergen antwoordt dat dit voornamelijk de kosten van inhuurkrachten betreft. 

Een belegger vraagt om vanaf het boekjaar 2018 in de jaarrekening een verdeling te maken tussen de 

omzet  en  de  inkoopwaarde  van  de  omzet  van machines  enerzijds  en  services  anderzijds.  De  heer 

Koolbergen geeft aan dat te zullen doen. 

De heer Olie vraagt of de heer Koolbergen al heeft nagedacht over de aflossing van de obligatielening 

begin 2020. De heer Koolbergen geeft aan dat herfinanciering van de obligatielening noodzakelijk zal 

zijn omdat hij  verwacht dat aflossing niet mogelijk  zal  zijn op basis  van de verwachte kasstromen. 

Daarnaast is het zo dat zijn mede‐directeur, de heer Kloppers, als gevolg van arbeidsongeschiktheid 

en conform de geldende management overeenkomst zijn aandelenbelang te koop moet aanbieden. 

Beide partijen starten daar de eerste werkzaamheden voor.  

Hij  geeft  aan  dat  er  inmiddels  een  management  team  is  ingesteld  met  als  aandachtspunten 

engineering, service, operations en finance. De heer Olie geeft aan dat de Stichting bereid is mee te 

denken  over  de  herfinanciering  van  de  obligatielening.  Ook  onder  de  aanwezige  beleggers  is  die 
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bereidheid er. De heer Olie geeft aan dat de Stichting graag tijdig geïnformeerd wil worden over de 

mogelijke herfinanciering.  

5. Presentatie over het lopende boekjaar 2018, trends en ontwikkelingen 

De omzet over 2018 zal naar verwachting uitkomen op ong. EUR 18,8 miljoen. De heer Koolbergen 

meldt  dat  in  2018  tot  nu  toe  nog  geen  Thallo's  zijn  verkocht.  Op  1  september  2018  is  een  sales 

manager in dienst getreden. Per 1 januari 2019 treedt een nieuwe finance manager in dienst. Voor 

2019 verwacht de heer Koolbergen een resultaat na belastingen van EUR 0. 

Gezien  het  bovenstaande  verzoekt  de  vergadering  de  uitgevende  instelling  cijfers  over  het  eerste 

kwartaal van 2019 te verstrekken en spreekt zij met de uitgevende instelling af om kort daarna (naar 

verwachting eind april ‐ begin mei 2019) een buitengewone vergadering van obligatiehouders bijeen 

te roepen om de stand van zaken met betrekking tot de uitgevende instelling in het algemeen en de 

herfinanciering van de obligatielening in het bijzonder te bespreken.  

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

7. Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering.  

 

 

Deze  notulen  zijn  zonder  wijzigingen  vastgesteld  tijdens  de  buitengewone  vergadering  van 

obligatiehouders van de uitgevende instelling op 6 juni 2019. 

 

 


